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Byť uzdravený
V Starom zákone môžeme nájsť príbeh
o Námnovi, ktorý bol veliteľom sýrskeho vojska. Sväté Písmo ho opisuje
ako váženého muža, udatného hrdinu.
Bol však malomocný. Udatný hrdina
bol bezmocný. V krásnom kontraste
k tomu prekvapia nasledovné verše,
kde je krátko opísané malé dievčatko,
vojnová korisť, slúžka. Z ľudského
pohľadu veľmi „malomocná“. Ale ona
vie, kde má Náman hľadať pomoc.
Treba ísť do cudziny za izraelským
prorokom Elizeom. A tak (malo)mocný
hrdina, pritlačený situáciou, nechá si
poradiť od bezmocného dievčatka.
Náman sa teda vybral za izraelským
kráľom so žiadosťou o uzdravenie.
Ten zo strachu pred vojnou zvolal:
Som azda Boh?! Kým dievčatko si
úlohu splnilo dobre, izraelský kráľ
ostal na polceste. Vedel, že on nedokáže pomôcť, ale nevedel, že pomoc
je nablízku.
Často aj my hľadáme pomoc a šťastie
na nesprávnych miestach. Máme svoju
predstavu, máme systém, vieme, kde
sú veľkí, významní a vplyvní. Môžeme
si vydupať pozornosť, možno aj obdiv
či úctu. Nachádzame tam však to, čo
tak úpenlivo potrebujeme? Nespúšťa
niekedy naše hľadanie viacej lavín
trpkosti ako šťastia a spokojnosti?
Nevieme, ako by pokračoval tento príbeh, ak by do toho nezasiahol
Boží prorok Elizeus a nepozval Námana k sebe. Ani táto časť príbehu
však neostáva bez zápletky. Náman

sa síce vybral na správne miesto, ale
keď sa prorok neunúval prísť a urobiť
predstavenie podľa jeho predstáv,
nahneval sa. Je to ako v tom príbehu
o arogantnom prasiatku, čo padlo
do jamy. Keď pribehol zajko a videl
prasiatko v jame, hovorí mu: Počkaj
prasiatko, zoženiem pomoc. Prasiatko
odvrkne: Nepočkám!
Nie je toto realita Vianoc? Boh sa
sklonil k hynúcemu človeku, aby mu
ponúkol život, ale keďže to neurobil
podľa našich predstáv, sme nahnevaní
a arogantne sa mu otáčame chrbtom.
Čo si myslíš, ako by mali vyzerať Vianoce podľa tvojich predstáv?
Čakáš, že keď si sadnete k štedrovečernému stolu, zrazu bude všetko ideálne? Že zažiješ ten zvláštny moment
naplnenia vďakou, pocit najvyššieho
šťastia? Že sa podarí prekryť všetky
škrabance vianočným obrusom a prekričať všetok plač duše koledami?
Dobrá správa Vianoc je však v tom,
že naša predstava nie je až taká dôležitá. Podstatné je, že Boh sa sklonil
k človeku a v Ježišovi Kristovi mu
ponúka záchranu. Záchranu od hriechu, viny a smrti. Ponúka nám život,
odpustenie a slobodu.
Aj na konci starozákonného príbehu
to boli Námanovi služobníci, ktorí mu
pomohli prehodnotiť jeho arogantné
rozhodnutie. Nakoniec sa mu opäť podarilo prejaviť pokoru, keď sa poddal
a prijal Boží spôsob záchrany. A vtedy
zažil Boží uzdravujúci dotyk.

Nájdeme dosť pokory, aby sme opustili svoje očakávania a prijali Boží spôsob záchrany? Nájdeme dosť pokory,
aby sme počúvali a učili sa od tých,
ktorí nám nesiahajú ani po päty?
Nenechajme sa oklamať našimi silnými stránkami, úspechmi ani predstavami. Túžime po šťastí a potrebujeme
pomoc. Využime aj vianočné sviatky
a hľadajme na správnom mieste. Nechajme sa pozvať k Božiemu riešeniu.
Aby sme mohli aj tento rok prežiť nie
len pekné pocity, ale skutočný význam
Vianoc – a boli uzdravení.
Požehnané sviatky všetkým!
ĽUBOŠ TVRDÝ
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i samotné veľké upratovanie akýkoľvek spôsobom zaslúžili.
Moja vďaka patrí aj všetkým občanom, ktorí sa akokoľvek pričinili
o zlepšenie podmienok života v našej
obci.
Ďakujem za dôveru, podporu, pripomienky, podnety, názory i za kritiku,
pretože aj tá patrí k práci starostu.

Slovo starostu

Milí spoluobčania,
Prajem Vám krásne, pokojné a ničím
nerušené Vianoce v kruhu Vašich
najbližších.

Pokiaľ je to možné, nech pri Vašich
štedrovečerných stoloch nechýba nikto
z tých, ktorých v tento sviatočný čas
túžite mať pri sebe. Počas Vianoc
venujte tichú spomienku aj tým, ktorí
z akýchkoľvek príčin pri Vás nemôžu
stáť, ale Vy ich stále nosíte vo svojich
srdciach. Nech aj tohtoročné Vianoce,
ich vôňa, ticho a sviatočná atmosféra
Vás naplnia pokojom a dajú Vám silu
a elán do nového roku.
S úctou

Vážení spoluobčania.
Zapálenie ďalšej, možno poslednej
sviečky na adventnom venci, je príznakom toho, že Vianoce, najkrajšie
sviatky roka sú už „opäť “ pred dverami. Do tohto sviatočného obdobia
prichádza k Vám do domácností aj
posledné tohtoročné číslo našich obecných novín. Tak, ako po minulé roky
aj na sklonku roku 2017 sa pokúsim
spolu s Vami obzrieť sa dozadu a zhodnotiť končiaci sa rok. Ja osobne som
presvedčený, že sa nám podarilo urobiť
kus dobrej práce a veľa potrebného pre
Vás občanov. Myslím si, že máme za
sebou naozaj úspešný rok.
Základy pre pokojnú a tým pádom aj
úspešnú prácu v roku 2017, sme zahájili
prijatím rozpočtu obce. Ten sme prijímali s vedomím, že aj naďalej chceme
zabezpečovať pre našu materskú školu
všetky potreby a požiadavky, tak aby
v nej mali vytvorené dobré podmienky
pre svoju dôležitú a nenahraditeľnú
prácu, spojenú s výchovou našich detí.
Rekonštrukcia Materskej školy je
najväčším projektom ktorý sme zrealizovali v roku 2017.
Aj keď sa nám nepodarilo otvoriť
MŠ k začiatku školského roku, verím,
že deti sa prerobenej škôlke potešili
a malé meškanie nám odpustili.
Za dosiahnuté úspechy chcem poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva za zodpovedný prístup
k hlasovaniu a prijímaniu jednotlivých
rozhodnutí. Bez ich podpory by sme
dosiahnuté úspechy nedokázali zrealizovať. Samozrejme veľká vďaka
patrí všetkým, ktorí sa o rekonštrukciu

ĽUBOMÍR DEKAN
starosta obce

Radostné Vianoce
plné pokoja, lásky, pohody
a v novom roku 2018
veľa zdravia,
osobných a pracovných úspechov
prajú
starosta obce, poslanci
a zamestnanci
obecného úradu
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Nespáľme to krásne v nás…
Slová známej piesne akoby nám pripomínali aktuálne
obdobie, čas prípravy na Vianoce, čas adventný. Veď
práve sviece, ktoré sa postupne zapaľujú počas štyroch
nedieľ, nás symbolicky pripravujú na štedrý deň, zároveň
i večer. Túžobne očakávaný večer nielen našimi najmenšími, ktorí sa nevedia dočkať Ježiška a darčekov, ale aj
nás všetkých. Veď tento deň i večer sú ozaj zázračné.
Domácnosti a príbytky sa lesknú čistotou. Žiari nielen
krištáľové sklo vo vitrínach a výzdoba na vianočných
stromčekoch, ale žiaria i oči a srdcia v nádhernom očakávaní. V spoločnom očakávaní. Čas vianočný je známy
aj tým, že pri štedrovečernom stole sa stretávajú rodiny,
celé generácie. Mamičky, babičky pripravujú slávnostnú
večeru. Malé deti položia stokrát tú istú otázku: „Kedy
už príde Ježiško?“ Väčšie deti sa snažia byť nápomocné v príprave všetkých tých dobrôt, v každom regióne
iných, len aby skrátili čas toho nekonečného čakania.
A tak v hrncoch rozvoniava kapustnica, hríbová, či šošovicová polievka, smaží sa kapor, pečie sa filé, pstruh,
losos a chystajú sa šaláty rôznych druhov. Otcovia rodín
„koštujú“ šalát, deťúrence sú vďačnými konzumentami
medovníkov a všetkého sladučkého vianočného pečiva.
Znejú krásne vianočne melódie, deti i dospelí sledujú
obľúbené rozprávky a vstupy z televízneho štúdia. Moderátori v priamom prenose vítajú všetkých, ktorí prichádzajú v tento čas, aby akýmkoľvek darčekom, hlavne

však finančným, prispeli tým, čo to najviac potrebujú:
chorým, opusteným, ľuďom v núdzi. Veď na Vianoce
by nemal byť nikto opustený, zabudnutý a sám. Samota
bolí, radosť teší a rozohrieva. Rozohrejme príbytky nielen
teplom z kúrenia, ale i teplom ľudského porozumenia,
ktoré sa akosi stráca v stresoch, termínoch a známej vete:
„Nemám čas“. Čas na pohladenie, lásku, úprimný úsmev
by mal byť tým najkrajším darčekom. Darček ľudského
tepla predbehne všetky darčeky sveta. Nepredbehne
jediný a ten najväčší pre nás všetkých kresťanov – dar
zrodenia – narodenie Ježiša Krista nášho Spasiteľa. To
je to pravé posolstvo Vianoc, ktoré sa znásobuje vinšami
a modlitbami pri štedrovečernom stole, vrcholí polnočnou svätou omšou, kedy v chrámoch tak nádherne znie
„Tichá noc, svätá noc“. Svetlom sú len plápolajúce sviece
a teplom sú hrejivé stisnutia rúk, kedy si prajeme všetko
najlepšie. Nespáľme to krásne v nás počas štedrého dňa,
nespáľme to krásne ani počas obyčajných dní. Sviece
na adventnom venci postupne zapaľujeme. Tú poslednú
betlehemským svetlom, ktoré donesú skauti do našich
obcí a miest. Svetlo je znásobené, pretože rozsvecuje
sviece i v okolitých štátoch. Tak by mala byť znásobená
i naša radosť, spolupatričnosť a hlavne nádej v to krásne,
nádej v nás…

Rekonštrukcia materskej škôlky
Zámerom obce bola renovácia umyvárne, WC a spálne v Materskej
škole v obci Bašovce, nakoľko táto
budova bola postavená v roku 1930
a v tých časoch slúžila ako budova obecnej školy a zároveň aj byt
učiteľa. V sedemdesiatych rokoch
táto budova bola prestavaná na pomery materskej školy, sústavným
využívaním je však veľmi opotrebovaná. Momentálne Materskú
školu navštevuje 20 detí, ale na
základe kontroly z Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva kapacitne spĺňa požiadavky len na 10
detí. Nakoľko je Materská škola už
zmluvne naplnená počtom 20 detí,
dohodli sme sa z RÚVZ, že školu
zrenovujeme a upravíme podľa požiadaviek zákona. Celú rekonštruk-

EVA DEKANOVÁ
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v tomto roku sme zakúpili do MŠ
stoličky pre detičky a hlavne detské
postieľky.

ciu, ktorá by spĺňala normatívy sme
uskutočnili v čase prázdnin. Rekonštrukciu sme spravili z vlastných
peňazí nakoľko štát prispieval len na
zvýšenie kapacít materských škôl.
Z kapacitného hľadiska je a bude
aj v budúcnosti škôlka naplnená.
Touto komplexnou rekonštrukciou
v Materskej škole sme zlepšili hygie-

nické podmienky, osobnú hygienu,
komfort pre našich najmenších žiakov a zamestnancov a hlavne sme
dodržali požiadavky zákona. Ako
dôkaz o zlom stave Materskej školy
bola zápisnica z výkonu štátneho
zdravotného dozoru RÚVZ Trnava.
Rekonštrukcia stála obec viac ako
25 000 €. Ešte treba spomenúť, že

Oprava materskej školy pozostávala
z týchto prác:
• rozšírenie umyvárne, pridanie
umývadiel, WC misy
• obklad a dlažba, vymaľovanie
priestorov
• rozšírenie spálne a odkladacieho
priestoru pre každé dieťa samostatne
• výmena potrubia a radiátorov
• vybudovanie nového vodovodného rozvodu
• vybudovanie novej kanalizácie
• výmena podlahovej krytiny
• zamurovanie 5 ks dverí
• osadenie 5 ks nových dverí
• vybudovanie schodiska v spálni
a v chodbe
• vymurovanie priečky v skladoch
• pridanie dvoj drezu a umývadla
do kuchyne
• nová umývačka riadu
• nový strop v triede
• odstránenie nefunkčného komína

Z našej vynovenej materskej školy
Do MŠ v školskom roku 2017/18 je
zaradených 21 detí. Skôr ako sme sa
v septembri spolu zišli, čakalo nás
všetkých – Obec Bašovce, zamestnancov škôlky – náročné obdobie
úplnej rekonštrukcie interiéru MŠ
a ŠJ. Tešili sme sa na krajšie, účelnejšie prostredie pre naše deti, ale
i pre zamestnancov.
I rodičia mali pochopenie, lebo
prevádzka začala o týždeň neskôr,
ako sa plánovalo a prázdniny sa
predĺžili.
Koncom augusta sa začali upratovacie práce, kde sme skoro zistili,
že ich sami nezvládneme.
Veľká vďaka patrí našim rodičom,
ktorí po našej prosbe, či nám pomôžu pri upratovaní, naozaj ochotne
pomáhali, každý, ako sa mu dalo

redakcia
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prišiel a odmenil ich za prednesené
básne, piesne. Každé dostalo sladký
balíček a Mikuláš priniesol i nové
hračky, ktorým sa deti veľmi tešili.
Šikovné ruky mamy Lenky vymaľovali našu chodbu.

vo svojom voľnom čase. Niektorí
ochotne prišli i viackrát. Ďalší sa
zasa snažili pomôcť opraním potrebných pomôcok a hračiek. Oteckovia
montovali regály, ukladali koberce,
prenášali nábytok, vŕtali a pomáhali,
kde bolo treba. Veľmi ochotne pomáhali mamičky i babičky. Niektoré
rodiny sponzorsky pomohli darom
nových uterákov a vybavením umyvárne pre deti, samolepkami k výzdobe interiéru, maľovaním detských
obrázkov v šatni detí, zhotovením
nástenky…
Veľké ďakujem patrí Obci Bašovce, pánovi starostovi, poslancom OZ.
Do MŠ boli okrem celej rekonštruk-

cie zakúpené nové postieľky pre deti,
stoličky, knižnica…
Ďakujeme i firmám, ktoré vykonávali práce v našej škôlke, boli nápomocné a ochotné pomôcť, keď sme
potrebovali a často boli i sponzormi.
Teraz sa chceme podeliť s niektorými aktivitami tohto školského roka.
Takto usilovne tvorili z jesenných
plodov deti s rodičmi. Fantázia bola
veľká a hotovými dielami sme si
vyzdobili školský dvor pred hodami.
Veľkú radosť mali deti, keď cez
okno zbadali Mikuláša, ktorý mieril
do MŠ. Veď všetko bolo pripravené,
vyzdobené a deti poslúchali. Naozaj

O tom, ako sa majú deti správne
starať o svoje zúbky, im porozprávali
pani zubné hygieničky. Naučili deti,
ktoré potraviny zúbkom škodia, aké
kefky sú správne na čistenie ich zúbkov a naučili ich aj správny postup
pri čistení.
JANKA MACOVÁ
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Medailové ocenenie z Viktórie Régie pre Sofiu Gvuščovú
Medailové ocenenie z Viktórie Régie pre Sofiu Gvuščovú zavítalo aj
do našej obce a sme právom hrdí na
ocenenie pre mladú žiačku, ktorej
zručnosť sa stala schodíkom, k medailovému oceneniu na 24. ročníku
medzinárodnej súťaže profesionálnych flouistov a mládeže Victoria
Regia Piešťany.
Sofia reprezentovala ZŠ Mojmírovú v Piešťanoch. Školáci súťažili
v troch disciplínach a to: vytvorenie
kvetinovej čelenky, zhotovenie kytičky pre malú modelku a ozdobenie
črepníka.
Naša Sofinka vo všetkých kategóriach obsadila ocenenie na popredných miestach a záverečným sčíta-

ním obsadila krásne druhé miesto
a tak získala striebornú medailu.
Je to nielen milé, ale aj výnimočné,
keď zručné ruky školáka dokážu vytvoriť takúto krásu. Ale my v našej
obci vieme, že tu je zručnosť zdedená
po mamine Evke, ktorá sa svojou
profesionálnou prácou preslávila
v širokom okolí. Takže sme právom
hrdí na úspechy mladej školáčky
a veríme, že šikovnosť jej rúk a skvelé nápady ešte prispejú k úspechom
v tejto kategórii.
Blahoželáme.
EVA DEKANOVÁ

BOVO olympiáda v našej obci
BOVO olympiáda, celodenné športovo - zábavné podujatie troch spriatelených obcí, Bašovce – Ostrov –
Veľké Orvište má už svoju tradíciu.
Tento rok sa konal v poradí už tretí
ročník a to v obci Bašovce. Tu sa
stretli obyvatelia a starostovia týchto
troch obcí. Deň olympiády zahájil
úvodným slovom starosta domácej
obce Bašovce Ľubomír Dekan, ktorý privítal všetkých zúčastnených
a súťažiacim poprial veľa zdaru
v športovom zápolení. Olympiáda
sa začala nesúťažnou disciplínou
a to cyklotrasou cez viaceré obce,

v dĺžke 17 km. V obci Pobedim
starosta Martin Lednický privítal
účastníkov príhovorom a občerstvením. Po príchode na futbalové ihrisko v Bašovciach sa začali súťažné
disciplíny medzi už spomenutými
troma obcami. Celodenné súťažné
zápolenie odštartovali loptové hry.
Najskôr sa na ihrisku hral nohejbal.
Nasledovalo kopanie z 11-metrového bodu na presnosť. Ako ďalšia
z disciplína bol hod na basketbalový
kôš. Po krátkej prestávke nasledovalo už tradičné kopanie jedenástok.
Medzi netradičnú súťažnú disciplínu

možno zaradiť hod vrecom slamy. Aj
BOVO olympiáda má svoj triatlon,
tento konkrétne predstavoval preteky s fúrikom naloženým cementom.
Nasledovala veľmi obľúbená a zábavná disciplína u súťažiacich tejto
olympiády a to bezorientačný beh.
Tu sa súťaží nielen v rýchlosti, ale
aj v schopnosti nestratiť orientáciu.
Čo nie je také jednoduché, keďže na
začiatku behu sa súťažiaci točí 15x
okolo tyče. Medzi najviac očakávané disciplíny nielen u zúčastnených
ale aj povzbudzujúcich patrí určite
tzv. BOVO maškrta. Tu si maškrtníci
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prídu na svoje, ide tu totiž o rýchlosť
v jedení. Pri maškrtení sa vystriedali
traja súťažiaci v každom tíme. Prvý
pil na rýchlosť pol litra piva, ďalšieho čakal balíček tyčiniek, posledný
si pochutnal na veľkom veterníku,
ktorý bol špeciálne vyrobený na túto
príležitosť. Záverečná disciplína bola
preťahovanie lanom, kde súťažili za
každú obec tí najsilnejší chlapi.
Nesúťažne sa lana chopili aj ženy,
ktoré si chceli tiež premerať svoje
sily, za čo si vyslúžili silný potlesk.
Celý tento súťažný deň sa niesla ihriskom vôňa guláša. Ten sa varil vo
viacerých kotlíkoch a pochutnali si
na ňom nielen súťažiaci, ale aj ostatní
obyvatelia zúčastnených obcí. Varenie gulášu bolo samostatnou súťažou,
kde prvé dve miesta obsadili tímy
z Ostrova, tretie miesto si vyslúžil
domáci tím obce Bašovce.
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Na záver olympiády sa starosta Bašoviec poďakoval starostom
z Ostrova a Veľkého Orvišťa a ich
zamestnancom, ale i zamestnancom
domáceho úradu, ktorí vo veľkej
miere pomohli pri príprave už tretieho ročníka tejto olympiády. Taktiež poďakoval súťažiacim za vysoké
nasadenie. Starosta Ostrova, Jozef
Tkácz jeho slová doplnil a poďakoval sa za dobre zorganizovanie celej
akcie. Nakoniec starosta z Veľkého Orvišťa Pavol Paulovič pozval
všetkých prítomných na štvrtý ročník BOVO olympiády do Veľkého
Orvišťa. A kto vlastne vyhral tretí
ročník BOVO olympiády? Celkovým
víťazom sa stala obec Bašovce, na
druhom mieste skončila obec Ostrov
a tretie miesto si vyslúžila obec Veľké Orvište. O tom rozhodla profesionálne skupina rozhodcov (starostov
spriatelených obcí), ktorým patrí
vďaka za férové hodnotenie. Tomuto

krásnemu športovému dňu prialo nielen počasie, ale i skvelá nálada, ktorú
vytvorilo bohaté obecenstvo, z našej
obce i okolitých obcí, ale aj čestní
hostia, zástupcovia VÚC Trnava.
Deti sa zabavili na nafukovacom
hrade, mládež i dospelí zotrvávali
v povzbudzovaní, v rozhovoroch
a aby ich netrápil smäd, bol k dispozícii šikovný personál bufetu. Na
záver dodáme, že hoci prvé miesto
obsadili domáci, v skutočnosti vyhrali všetci, lebo spoločne prežili
deň plný športu a príjemných chvíľ.
Športové zápolenie a dobrá nálada
vládla tento deň v našej obci celý deň
a to bolo tým najkrajším a najväčším
víťazstvom.
redakcia
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Veterná smršť v Bašovciach
Silné búrky, ktoré sa prehnali západnou časťou Slovenska neobišli ani
našu obec. Mohutné nárazy vetra, ktoré ich sprevádzali, spôsobili škody
a polámali stromy. Podľa SHMU dosiahli nárazy vetra v našej obci rýchlosť 98 km/h. Na miestnom cintoríne
na hroboch našťastie nebola spôsobená žiadna škoda. Bolo popadané
veľké množstvo konárov, ktoré bolo
treba popíliť a odpratať. Na miestnom
kostole víchrica zhodila zo strechy
tri škridle a na veži podfúkla strešný
plech. K takejto oprave bola potrebná
náročná technika, v podobe špeciálnej
vysokozdvižnej plošiny. Špeciálna
plošina bola zapožičaná z obecného
úradu Částkovce. Dobrovoľní hasiči
z Pobedima a pán Ivan Petnický z Po-

bedima uskutočnili túto náročnú opravu, za čo im patrí veľká vďaka. Čoraz
viac sa aj v našej obci objavujú veľké
zmeny počasia – prudkého poveterného rázu, ktoré spôsobujú poškodenie
stromov, striech a výpadky elektrickej
energie. Po veternej búrke bola naša
obec viac ako dve hodiny bez elektrickej energie. Polámalo a popadalo
veľké množstvo haluzoviny, v potoku skončil aj spadnutý strom. Na odstránenie týchto kalamitných vecí sa
podujali dobrovoľní bašovskí hasiči.
Pre nich to bol zásah, kedy nemuseli zachraňovať ľudský život priamo
v ohrození, ale aj tento druh práce bol
nesmierne dôležitý – za čo im patrí
veľké ďakujem.
redakcia

Slávnostná hodová – krojovaná svätá omša

Začiatok októbra nie je len jesenným
mesiacom, mesiacom zberu úrod zo
záhrad, ale v našej dedine je výnimočne slávnostný. V tomto mesiaci
oslavujeme Pannu Máriu Ružencovú,
ktorej je zasvätený náš Boží chrám.
Už tretím rokom sa zachováva krásna tradícia – krojovanej svätej omše,

vysluhovanej v túto slávnostnú nedeľu. Tradícia sa stáva akosi zvykom,
takže ako gazdinky chystali doma
hodovú atmosféru v podobe upratovania, varenia a pečenia dobrôt, tak
i upratovanie a chystanie slávnostnej
jesennej výzdoby sa prenieslo aj do
nášho chrámu. Farby a plody jesene

boli hlavnou témou prenádhernej
a skvostnej výzdoby šikovných aranžérok Evky Gvuščovej a Vierky Madunickej. Farby už rôznorodé širokej
farebnej škály sa objavili v podobe
prichádzajúcich detí, mládeže a dospelých, odetých do krásnych krojov.
Tie skrývali nielen bohaté, náročné vyšívané rukávce, ale i bohaté
zástere a lesklé lajblíky, dopĺňané
farebnou čipkou, ktoré patrili našim
predkom. Bohato sa začínal i úvod
slávnostnej hodovej omše, kedy
dôstojný pán JCLic. Ľuboš Tvrdý
v sprievode miništrantov vchádzal
do Božieho chrámu. Znejúce piesne
boli všetky na počesť patrónky nášho kostola, milú atmosféru dopĺňali
spevy v podaní mládeže. Najdôležitejšia však bola kázeň a poukázanie
na dary, ktoré nielen dostávame, ale
i obyčajným podobenstvom môžeme
rozdávať. Stačí úprimná modlitba aj
svojimi slovami, neha a láska v tolerancii medzi sebou. Niekedy stačí
milý pozdrav, malá služba v podobe
uvoľnenia miesta v autobuse, vlaku,
odnesenia nákupu starším ľuďom,
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vedieť otvoriť nielen oči, ale aj svoje
srdcia dokorán. Veď nevšímavosť začína vládnuť viac ako porozumenie
a práve slovom modlitby by sme mali
tento zlý zvyk odohnať. Človek je
bohatý nielen majetkom, oblečením,
ale hlavne duchom slova. To krásne
slovo „ďakujem“ vyslovil i dôstojný
pán, keď mu sprievod krojovaných
farníkov doniesol obetné dary. Na
záver nasledovalo už tradičné slávnostné požehnanie, i pozvanie na
milé pohostenie v podobe napečených dobrôt i dobrého vínka. Z kostola sme vychádzali do zamračeného

počasia, drobno padajúcich kvapiek
dažďa, ale i tu sa ukázala vôľa Božia.
Nebo rozprestrelo svoju náruč, slnečné lúče sa zatrblietali na krásnych
krojoch a to všetko za sprievodu
rezkých tónov harmonikárov Milana Kyselicu a Jožka Sýkoru. A tak
sa naše malé námestie zmenilo na
dav ľudí, kde si podávali ruky rodáci
i kamaráti, všetko hodovníci, ktorí
boli pozvaní do našej malej obce
a zotrvávali v spoločných rozhovoroch. Nik sa neponáhľal, milé slovo
a úsmev vládli na prvom mieste.
Samozrejme, nemohla chýbať spo-

ločná krojovaná fotografia zhotovená
Evkou Pogranovou. Tentoraz zaznel
i spoločný spev natextovanej piesne,
za čo bol krojovaný dav odmenený
veľkým potleskom od počúvajúcich.
A možno toto bolo splnené prvé prianie, túžba, podané v sv. omši. Milé
slovo, úsmev, možno pre niekoho tak
samozrejmá a malá vec, ale opak je
pravdou. Malé veci robia zázraky.
Uzdravujú, liečia – na tele i duši.
A to je to najdôležitejšie na svete.
EVA DEKANOVÁ

Posedenie seniorov
Dňa 29. októbra sa u nás v kultúrnom dome konalo tradičné stretnutie seniorov v dôchodkovom veku
starších ako 60 rokov. Stretnutie pri
príležitosti mesiaca Úcty k starším
nám síce kazilo veterné a daždivé
jesenné počasie, ktoré akoby nám
chcelo pokaziť príjemnú a dobrú náladu, ktorá vládla na tomto podujatí.
Popoludní o 15. hodine sa sála kultúrneho domu zaplnila do posledného miesta a svojim starým rodičom
a prítomným spoluobčanom príjemnú
atmosféru vytvorili vystúpeniami
deti z materskej škôlky. Samotný

BA Š OV S K É N OV I N Y

úvod podujatia už tradične zahájil
starosta obce svojim príhovorom. Po
vystúpeniach detí vždy nasledoval
potlesk a radosť z ich vystúpenia.
V sále nebolo potrebné po vystúpeniach púšťať hudbu, pretože ju prevýšil džavot detí a milé spoločné
rozhovory zúčastnených oslávencov.
Obrazovú kulisu však dotvárali na
veľkom plátne zobrazujúce sa fotografie z tohtoročnej hodovej sv. omše.
Najkrajším okamihom tohto posedenia boli milé rozhovory v podobe
spomienkových zážitkov zo života,
ale aj denných udalostí. Bolo pre mňa
osobne veľmi potešujúce byť spolu
so všetkými prítomnými, vidieť a cítiť spokojnosť a uvoľnenosť. K tomu
určite prispelo aj chutné pohostenie
od sponzora Granelam z Ostrova.
Nápojové občerstvenie poskytla obec
Bašovce a taktiež obdarovala všetkých seniorov milým darčekom.
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Chcem využiť túto možnosť a poďakovať sa všetkým, ktorí boli nápomocní pri prípravách a celkovom
zabezpečení tohto stretnutia. Touto
cestou chcem popriať aj ostatným
dôchodcom, ktorí sa z rôznych príčin nemohli zúčastniť na podujatí,

veľa zdravia a spokojnosti. Zároveň
prajem všetkým, aby sme sa takto
o rok mohli všetci znova stretnúť na
tomto podujatí.
ĽUBOMÍR DEKAN
starosta obce

Mikuláš

Svätý Mikuláš pochádzal zo zámožnej gréckej rodiny. Ako biskup zachraňoval mnoho prenasledovaných
kresťanov a vďaka svojmu veľkému
majetku tiež zachránil viacerých odsúdených na smrť. Taktiež financoval
výstavbu nemocnice a svojou dobrotou a prajnosťou sa stal známym
a obľúbeným v celom šírom okolí. Po
edikte, ktorý vydal cisár Konštantín

Veľký a ktorý povoľoval vyznávanie
kresťanskej viery na území cisárstva,
sa sv. Mikuláš stal arcibiskupom.
Zomrel 6. decembra 345/352.
Jedným z najznámejších dobrých
skutkov, ktoré sv. Mikuláš za svojho
života vykonal, bola záchrana troch
sestier, ktorým tajne v noci pokladal
mešce s peniazmi na ich okno. Tento
zvyk sa zachováva v našej tradícii

dodnes, avšak namiesto peňazí necháva sv. Mikuláš každoročne na
prahoch našich domov, vo vyčistených čižmách a v teplých papučiach
mešce plné dobrôt, sladkostí. Vďaka
tradícii, ktorá u nás pretrváva, ho
môžu každý rok deti z našej dediny
vidieť aj naživo. Ani tento rok nebol
výnimkou a zavítal aj do materskej
školy a taktiež aj do knižnice. Atmosféra počas jeho návštevy bola
úžasná. Deti privítali sv. Mikuláša
piesňami a básňami. On sa im odvďačil krásnymi balíkmi, plnými
sladkostí. Vo svojej veľkej knihe
nalistoval meno každého škôlkára
a prečítal jeho dobré, ale aj tie menej
dobré skutky, ktoré počas roka vykonal. Pochválil starších škôlkárov za
to, ako pomáhajú mladším spolužiakom a na záver ich odmenil veľkým
množstvom nových hračiek. Po jeho
odchode sa všade vo vzduchu šírila
detská radosť a tajné, vrúcne želanie,
vidieť ho o rok zas.
ADRIÁNA BALOGOVÁ
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Poďakovanie
V čase adventu a príprav na Vianoce
žijeme akosi rýchlo, až v slávnostný
večer sa zastavíme – aby sme v rodinnom kruhu prežívali to najkrajšie
a najvznešenejšie. No a tu prichádza
zázračné slovíčko prajem – želám, pri
stretnutiach osobných, telefonických,
ale aj na blahoprajných pohľadniciach. Ďakujem, je tiež veľmi krásne
slovo. Dnes také ozaj veľké ďakujem
patrí Aničke Melicherovej – našej
pani kostolníčke, ktorá je nápomocná
pri všetkých pobožnostiach v našom
chráme a jej precíznu prácu okrem
iného vidíme v nažehlených obru-

Z obecnej matriky
soch aj v oblečení dôstojného pána
a miništrantov. O zrekonštruovanú
kaplnku sa už dlhé roky stará pani
Jozefína Filová s dcérou Martou. Tu
je tiež vidieť šikovnosť ženských
rúk. V lete a na jeseň zdobí kaplnku
výzdoba z čerstvých kvetov a v nočných hodinách ju krásne osvecuje
svetlo, takže jej majestátnosť sa vyníma do diaľky. Takéto veci sa nám
vidia úplne bežné, ale opak je pravdou. Takáto práca robená s láskou si
zaslúži veľké ďakujem.
redakcia

Detské okienko
Výroky detí z MŠ
Pri pečení medovníčkov:
Pani kuchárka:
„Najprv cesto zamiesime,
potom ho takto prekrojíme…“
Dieťa: „Chudátko!“
Pani učiteľka:
„... a kde sú muchy cez zimu?
Prečo už vonku nelietajú?“
Dieťa: „Odleteli do teplých krajín.“
Pani učiteľka: „S lastovičkami? Aby
ich mohli zjesť?“

NARODILI SA
Kováčik Nicolas
JUBILEÁ
Pavlovič Michal (60)
Urbanová Emília (80)
Urbanová Mária (80)
OPUSTILI NÁS
Macová Mária
Melicher Jarolím

